VPRAŠANJA ZA USTNI DEL IZPITA RIMSKO PRAVO (vprašanja so zbrana iz ljubljanskega in mariborskega foruma)
1. Katere so bistvene sestavine kupne in prodajne pogodbe?
2. Po katerem načelu odgovarja zastavni upnik – za katero stopnjo krivde?
3. Kaj je depositum? Kako je z vrnitvijo shranjenih stvari?
4 .S kakšno skrbnostjo mora ravnati depozitar?
5. Za katero stopnjo krivde odgovarja depozitar?
6. V čem se depositum irregulare razlikuje od prave shranjevalne pogodbe?
7. Kako je stvarnopravno s stvarjo pri depositum irregulare?
8. Tožba iz shranjevalne pogodbe? Kdo ima direktno in kdo kontrarno tožbo?
9. Katere obligacije niso iztožljive?
10. Katere obligacije ločimo po izvoru?
11. Kaj je kontrakt?
12. Kakšna mora biti terjatev, da lahko uveljavimo pobotanje?
13. Napake stvari pri kupni pogodbi.
14. Pravne napake pri kupni pogodbi?
15. Kakšne pravice ima kupec pri pravnih in stvarnih napakah?
16. Definicija mandata.
17. Skrbnost mandatarja pri izvrševanju mandata.
18. Tožbe, ki izvirajo iz mandata.
19. Kaj je mandatum qualificatum?
20. Značilnosti podjetniške pogodbe.
21. Za kaj podjetnik odgovarja?
22. Kaj je poravnava?
23. Posledice upnikove in dolžnikove zamude.

24. Za kaj odgovarja dolžnik, če je species po naključju uničen?
25. Negotorium gestio.
26. Kdaj poslovodja brez naročila odgovarja samo za naklep?
27. Vloga cedenta in cesionarja pri cesiji.
28. Kateremu poslu stvarnega prava je cesija podobna?
29. Katerih terjatev ni mogoče odstopiti?
30. Posojilna pogodba. S katero pogodbo se je po rimskem pravu še dalo sposoditi denar?
31. Tožbe iz posojilne pogodbe.
32. Deli in vrste formularnih postopkov.
33. Actio Pauliana pri oškodovanju upnikov.
34. Prenehanje obligacij.
35. Kaj je in kdaj se rabi exceptio non adimpleti contractus?
36. Razlika med pactum de non petendo in akceptilacijo.
37. Lex Anastasiana- kaj je vseboval?
38. Pojasni mandat in rem suam!
39. Pojasni vlogo in pomen pogodbene globe!
40. Temeljno načelo cesije!
41. Razloži obligacijske obveznosti naključne premoženjske skupnosti!
42. Kaj je zastavna pogodba in tožbe v zvezi z njo.
43. ao Pauliana - namen, predmet, aktivna in pasivna legitimacija?
44. Navedi primer za abstraktno in kavzalno stipulacijo.
45. Restitutorna klavzula - kje se uporablja in kako se glasi?
46. Pobotanje (= compensatio)
47. Navidezna izpolnitev

48. Kupna-prodajna pogodba cena
49. Nemožnost izpolnitve - pojem, delitev, posledice (str. 226)
50. Kako fiduciant odgovarja fiduciarju po Justinijanovem pravu za skrbnost zapuščinskih stvari?
51. Možnost nadomestitve - pojem in primer. (=facultas alternativa)
52. Bistvena razlika med tožbama rei vindicatio in actio furti?
53. Pogoji za pobotanje po Justinjanovem pravu. Opiši. (4-medsebojnost, likvidnost, dospelost,
enakovrstnost)
54. Utilitetno načelo. Izjeme od tega načela.
55.Napake pri kupni in prodajni pogodbi.
56. Kaj je culpa in concreto?
57. Facultas alternativa in alternativne izpolnitve.
Kaj pomeni istovrstnost terjatve?
Predelava: Problem predelave: če predelovalec predela tujo stvar. Kdo postane lastnik?
Iz česa nastane obligacija?
Razlika med kontrakti in pakti?
Koliko znaša nujni delež?
Čemu v stvarnem pravu je podobna cesija? Tradiciji
Zmota
Posledica česa je zmota? Pravilo glede dejanske in pravne zmote?
Kdaj dejanska zmota povzroči ničnost?
Pravica ponudenja in nasledovanja
Tradicija
Pojem
Temeljno načelo: nemo plus….
Pogoji
Iusta causa traditionis?
Poroštvo
Kakšna obveznost nastane?

Koga lahko upnik terja?
Pravna dobrota vrstnega reda
Kako nastane poroštvo?
Priposestvovanje
Zakaj?
Katere stvari so izvzete?
Pogoji
Kdaj okupacija ne pripelje do pridobitve lastninske pravice?
Katere pogodbe lahko štejemo za iustus titulus? Pogodbe, ki redno zahtevajo prenos lastnine
Kdo lahko priposestvuje?
Porokova obveznost pri adpromisijskem poroštvu
Na kaj se nanaša alternativnost pri obveznosti? Na predmet.
Poravnava
Tujka
Primer
Kam spada (med inominatne kontrakte tipa facio, ut facias)
Tožba
Kaj je kupna pogodba?
Kaj je blago pri kupni pogodbi?
Kakšna mora biti kupnina?
Kdaj se pojavi primernost, kot pogoj kupnine? V katerem času se pojavi?
Kaj če cena odstopa od predpisane?
Materialno nujno dedovanje
Služnosti
Odpoved: formalna in neizvrševanje
Služnostna tožba: konfesorna
Mandatum qualificatum
Od koga bo upnik prvo zahteval?
Dolžnost mandanta? Povrnitev potroškov. Koliko znašajo? Toliko kolikor ni mogel izterjati od dolžnika
Formalno nujno dedovanje: pravica določenih oseb, da so omenjeni v oporoki. Če je sin, ga mora omenit
poimensko; hčere pa pomeni, kot vse ostale
Lex Anastasiana
Kdaj se šteje, da je terjatev prešla na prevzemnika?
a. Na čemu lahko temelji odstop?
b. Čemu je podobna cesija?
Reivindikacija
c. Legitimacija
d. Na kaj se glasi obsodba
e. Kdo oceni stvar?

Delikt, kvazidelikt
f. Na čemu temelji odgovornost za delikte? Na protipravni posledici in krivdi. Upošteva se
objektivna odgovornost
Holografna oporoka: mora biti lastoročno napisana in podpisana.
Zamuda:
g. Definicija in posledice
h. Dolžnikova in upnikova
i. Kako je z zamudo, če stranki nista določili roka? Ko ga opomni, ta pa ne izpolni…
Za katere obveznosti velja nevarnost naključnega uničenja? Za tiste, kjer je predmet individualno določena stvar
Zastavna pravica
Užitek; nepravi užitek (obligacijsko razmerje)
Shranjevalna pogodba:
a. Stranke po slovensko: položnik in shranitelj
b. Kakšna stvar je lahko predmet hrambe? Premična
c. Koliko časa mora hranit? Dokler položnik ne zahteva stvari nazaj.
d. Kakšen smisel ima rok pri shranjevalni pogodbi? Ko mine dogovorjena doba, mora shranitelj stvar
in specie vrniti
e. Ali depozitar odgovarja za vsako krivdo?
f. Po katerem načelu odgovarja za veliko malomarnost? Po utilitetnem načelu. Kako velja? Ker
depozitar nima od pogodbe nobene koristi odgovarja samo za dolus, po Justinjanu pa tudi za
veliko malomarnost (culpa lata)
g. Kakšna je hramba, odplačna ali neodplačna? Neodplačna
Katere so stvarne pravice? Naštej.
Lastnosti stvarnih pravic? So absolutne in ekskluzivne
Zastavna pravica.
h. Čemu obstaja? Lahko sama obstaja? Ne. Kako imenujemo tako pravico? Akcesorna.
i. Katere vrste zastavne pravice poznamo?
j. Kaj pomeni pignus, hipoteka?
k. Lex commissoria? Dogovor, po katerem je smel zastavni upnik zastavljeno stvar zadržati
zasenamesto plačila, če dolžnik ni pravočasno plačal svojega dolga.
l. Od koga lahko zastavni upnik terja? Od posestnika stvari
Kaj lahko naredi dobroverni kupec, ki je kupil obremenjeno stvar? Uveljavlja lahko pravno napako.
Kdaj je ne more uveljavljat? Če je za pravno napako vedel.
Katere napake še obstajajo? Stvarne (skrite, očitne). Kaj je dolžan storit kupec? Ob prevzemu je dolžan stvar
pregledat skrbno, kot dober gospodar. Kaj lahko stori kupec pri skriti napaki? Na voljo ima a° redhibitoria in a°
quanti minoris.
Vstopna pravica? Pravica otrok prej umrlega dednega upravičenca, da skupaj podedujejo njegov delež

Kakšne morajo biti terjatve, da jo lahko uveljavljamo v pobot? Medsebojne, enakovrstne, dospele in likvidne.
Kdo lahko uveljavlja tujo terjatev (izjema od medsebojnosti)? Kaj smejo uveljavljat v pobot? Porok (terjatve, ki
jih ima dolžnik zoper upnika); korealni dolžnik (terjatve tistih korealnih sodolžnikov, od katerih sme terjati
povračilo – regres; odstopljeni dolžnik (nasproti cesionarjevi terjatvi uveljavlja terjatev, ki jo ima zoper cedenta,
če je že obstajala ob cesiji)
Kaj pomeni likvidnost?
1 obveznost, več zavezancev… za kakšno razmerje gre? Solidarno.
Poslovodstvo brez naročila
m. Kako skrbno mora ravnat poslovodja? Kot dober gospodar. Izjeme? Neposredno grozeča sila.
n. Kdaj more zahtevati povrnitev potroškov? Kadar je opravljeni posel ustrezal gospodarjevi
resnični ali vsaj domnevni volji in je bil zanj koristno začet. Kdaj ne more zahtevat? Ko je
opravljal tuje posle zoper izrečno gospodarjevo prepoved.
Služnosti
Razlika med užitkom in rabo?
razlika: plodovi. Koliko plodov?
razlika: raba: upravičenec ni mogel ne svoje pravice ne njenega izvrševanja prepustiti nikomu, raba ni možna na
miselnem deležu, užitek pa
Substitucija
Posest
Cesija
o. Če bi izpolnil cendentu potem, ko je cesija že opravljena?
p. Posledice cesije?
Posest
q.
r.
s.
t.

Kakšne so pravne posledice?
Kdo se šteje za posestnika? Lastniški, nelastniški…
Kakšne interdikte nudi pretor?
Int. de vi: kakšne pogoje mora izpolnit posestnik? Koliko časa mogoče naprerit?

Komodat:
u. Katera so še razmerja, kjer lahko tujo stvar uporabljamo? Raba, užitek, najemna pogodba,
zakupna pogodba
Exceptio non adimpleti contractus:
a. Ugovor zaradi neizpolnjene pogodbe
b. Kje se pojavlja? Pri sinalagmatskih pogodbah
c. Katere so sinalagmatske pogodbe? Tiste, pri katerih sta obe stranki zavezani in upravičeni
d. Primeri sinalagmatskih pogodb:
Zastavna pravica
e. Koliko vrst poznamo?
f. Kaj je pignus?
g. Kaj je hipoteka?
i. Kako se ustvari hipoteka?
ii. Kaj se stranki dogovorita?

iii. Od koga zahteva zastavljeno stvar? S katero tožbo?
iv. Kaj lahko naredi dobroverni kupec?
1. Kaj kupec uveljavlja zoper prodajalca? Pravno napako
2. Kdaj ne more? Če je za to pravno napako vedel
Obogatitvene tožbe
h. Kam spada to razmerje? Kvazikontrakti
i. Katere obogatitvene tožbe poznamo?
Kakšna sposobnost je to, da napravimo oporoko?
Cesija
j. Stranke (slovenščina)
k. Na temelju česa lahko pride do cesije? Pogodba, prisilni odstop, odstop po zakonu.
l. Kaj je tisto kar tvori prisilno cesijo? Individualni pravni akt
m. Kaj je treba storit, da bo cesija nastala (da bo obveznost prešla na novega upnika)?
n. Kaj je posledica cesije?
o. Če izpolni cedentu po izvršeni cesiji? Steje se, da ni izpolnil -> dolžnikova obveznost ne preneha
p. Zakaj mandatum in rem suam ni cesija? Ker mandatar ne izterjuje lastne ampak tujo terjatev
Kaj je to neveljavna oporoka?
q. Naknadno neveljavna oporoka?
r. Oblike: uničenje nalašč ali po nesreči
Oblike pridobitnih načinov lastninske pravice
s. Razlika med okupacijo in pridobitvijo zaklada?
t. Kako pridobi lastninsko pravico pri pridobitvi zaklada?
Kupna pogodba
u. Kaj je lahko blago?
v. Kaj je posledica, če se sklepa pogodba glede stvari, ki je ni v trenutku, ko se pogodba sklepa?
Neveljavnost. Kdaj lahko izjemoma kupna pogodba nastane, če stvari ni? Plodovi. Obstaja velika
verjetnost, da bodo obstajali
w. Kupnina
i. Kakšna mora biti kupnina
ii. Kdo uvede pogoj primernosti cene? Dioklecian; maksimiranje cene; uradna cena
iii. Problem: ko konkretna cena odstopa od uradne: Izpodbijanje zaradi nadpolovičnega
prikrajšanja
1. kolikšna je toleranca?
2. kaj lahko stori kupec v takem primeru?
x. Tožbe iz kupne pogodbe
Volilo
y. V breme koga
z. Tožbe
Katerih terjatev ni mogoče odstopit? Pactum de non cedendo
Posestno varstvo
aa. Interdikti
bb. Komu pretor odreka posestno varstvo? Vicioznemu posestniku
cc. Kdo je viciozni posestnik?
Pakti
dd. Kaj se šteje za Pacta adiecta?
ee. V zvezi s kakšnimi pogodbami so možni dodatni dogovori?
ff. V kakšni zvezi so ti dodatni dogovori s kontrakti? V neposredni časovni in vsebinski povezavi
gg. Pretorski pakti:

i. Kateri so de receptis?
Fideikomis; vesoljni fideikomis
Priposestvovanje?
hh. Kdo sme priposestvovat? Dobroverni posestnik in bonitarni lastnik
ii. Kako priposestvuje dobroverni posestnik? Izvirno.
jj. Kako priposestvuje bonitarni lastnik? Izvedeno
kk. Pogoji
i. Kdaj mora biti v dobri veri?
ll. Razlika med iustus titulus in iusta causa traditionis? Kateri pojem je širši?
2. Kaj omejuje poslovno sposobnost?
a. Kdo ni poslovno sposoben?
b. Preklic: individualni pravni akt s katerim se nekomu odvzame poslovna sposobnost. To opravi
pretor
3. Iustus titulus: primer
4. Pobotanje
a. Kje je obvezno?
b. Kdo je bonorum emptor?
5. Kaj sme sodolžnik uveljavljat v pobot? Terjatve, ki jih imajo drugi sodolžniki, ker se sodolžniki štejejo za
en subjekt
6. Priposestvovanje prostosti sužnja
7. Prenehanje zastavne pravice
a. Hiša pogori. Obremenjena je z zastavno pravico. Nekdo jo obnovi. Ali zastavna pravica še vedno
obstaja? Da, ke je zemljišče obremenjeno. Kaj ima na voljo tisti, ki obnovi hišo?
8. Transmisija
9. Pogoj
a. Delitev
b. Če stranka sklene pogojni pravni posel in prepreči njegovo izpolnitev? Fingira se kot, da je
pogoj izpolnjen
10. Kako se pridobi lastninka pravica
11. okupacija:
a. kaj je pogoj, da nastane lastninska pravica?
b. Razlika med zavrženo in odvrženo stvarjo?
12. Družbena pogodba?
a. Kako mora ravnat družbenik? Kot v lastnih zadevah. Od kod ta ideja? Interes družbe.
b. Konec družbe
13. Levja družba: če družbenik trpi samo škodo ni pa upravičen do nobenih koristi.
14. Holografna oporoka: lastoročno napisana in podpisana.
a. Kdaj se pojavi? V cesarskem pravu
15. Imetniki
16. Pactum de non petendo
a. Razlika med odpustom dolga in pactum de non petendo
b. Posledica odpusta dolga
c. Posledica pactum de non petendo: pactum de non petendo se lahko spremeni v pactum de
petendo
17. Mancipacijska oporoka in oporoka per aes et libram: Listina namesto ustne izjave!
18. Prilastitev
19. Depositum irregulare
a. Kaj se dogovorita? Da lahko stvar porabi…

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

b. Čemu je to podobno?
Ius offerendi et succedendi
Pakti:
a. Iztožljivost paktov
Pacta adiecta:
a. Kakšna mora biti pogodba, da lahko dodamo pacta adiecta? Boma fidei
b. V kakšni zvezi mora biti pacta adiecta s kontraktom?
Tradicija: pogoji
Vrste interdiktov
a. Čemu služijo interdikti?
Napake: vrste stvarnih napak
Substitucija
Iz česa nastane obligacija?
Poslovodstvo brez naročila je podobno mandatu. Kaj je še podobno mandatu?
Kako skrbno mora ravnat družbenik v družbeni pogodbi?
Brevi manu traditio?
a. Načelo
Longa manu traditio?
a. Kateri element se poenostavlja?
Nepravi užitek:
a. s čem si zagotovim vrnitev? S stipulacijo in poroki – cautio usufructuaria
Poravnava: 2 pogoja
Ipso iure compensatur
Kako učinkuje pobotna izjava? Ex tunc – od takrat, ko bi se prvič lahko pobotala
Načela obrestovanja
Podjetniška pogodba
a. Za kaj gre pri podjetniški pogodbi?
b. Kakšne vrste poznamo glede na predmet?
c. Kaj je lahko predmet podjetniške pogodbe?
d. V čem sta si podobna izdelava izdelka in storitev?
e. V čem je razlika?
f. Kaj je obveznost podjetnika? Končni uspeh
g. Kaj je dolžan naročnik?
h. Kaj pomeni prevzeti? Pregledati in uveljavljati napake
i. Kaj pa pri storitvi?
j. Primer storitve
Ustanovitev služnosti po honorarnem pravu? Pactionibus et stipulationibus
Načela služnosti
spisi klasičnih pravnikov izven Justinjanovih Digest?
a. Kako je razdeljena snov v Gajevih institucijah?
Kako se glasi postavitev dediča za določeno stvar?
Recepcija rimskega prava?
a. Kako velja recepirano rimsko pravo?
Napake stvari pri kupni pogodbi?
a. Katere vrste napak poznamo?
b. Katere lastnosti mora imeti stvar?
c. Če ni izrecno dogovorjeno, kakšne lastnosti mora imeti stvar? Po običajih v prometu
d. Kaj je dolžan kupec storit? Pregledat stvar. Kako? Skrbno

44. Zmota
a. Kdo se sme sklicevat na zmoto?
b. Katere oblike dejanske zmote lahko povzročijo ničnost?
c. Zakaj to povzroči ničnost?
45. Kako ustanovimo služnosti po civilnem pravu?
a. Katere služnosti se lahko ustanovijo z mancipacijo?
46. Substitucija
a. ??? aktivna, pasivna volilna pravica????
47. Varuštvo za nedorasle
a. Kakšno obligacijskopravno razmerje nastane? Kvazikontrakt.
b. Kako skrbno mora ravnat varuh? Kot v lastnih zadevah.
c. Kakšne možnosti ima varuh, kakšne varovanec?
d. Accusatio suspecti tutoris
48. Katere so najstarejše oblike oporoke?
a. Razlika med mancipacijsko oporoko in oporoko per aes et libram? Oporoka per aes et libram le
navidezna.
49. Poravnava
50. Služnosti:
a. Koliko plodov sme pridobit užitkar oz. katerih ne sme pridobit? Ne sme pridobit izrednih.
b. V kakšnem obsegu lahko uporablja stvar?
51. Adjekticijske tožbe
a. V zvezi s čem jih srečamo?
b. Adjekticijska odgovornost?
c. Kako je zavezan sin, kako suženj? Suženj samo naturalno, sin tudi civilno
d. Katere so tožbe?
52. Vstopna pravica
a. Pri katerem dedovanju?
b. Pri katerih razmerjih pride do vstopne pravice?
53. Reivindikacija
a. Legitimacija
b. Koga šteje rimsko pravo za posestnika?
c. Na kaj se glasi obsodba?
d. Če se odloči stvar vrnit, kako jo mora vrnit? Stvar in plodove (tabela)
e. Katere potroške lahko zahteva?
54. Depositum
55. Utilitetno načelo
56. Depositum irregulare
a. Na temelju česa pridobi lastninsko pravico? Na temelju izrecnega dogovra.
b. Čemu je podoben? Brezobrestnemu posojilu
57. Kdaj bo publicijanski tožnik uspešen zoper civilnega lastnika?
58. Solidarna obveznost?
a. Kaj je bistvo solidarne obveznosti? Od vsakogar lahko zahteva izpolnitev celotne obveznosti
b. Beneficium divisionis
59. Volilo sinendi modo
a. Kako skrbno mora ravnati dedič? Kot dober gospodar
60. Po katerem načelu se določa skrbnost v pogodbenih razmerjih? Utilitetno načelo.
61. Katere tožbe ima volilojemnik?
62. Načela služnosti

63. Kdo lahko uveljavlja tujo terjatev v pobot?
64. Iz česa nastane obligacija?
65. Kaj so stvarne pravice?
a. Značilnosti
b. Katere poznamo?
66. V čem se ločijo konsenzualni kontrakti od ostalih? Zadošča že sama volja.
67. Delikti
a. Vrste?
b. Oškodovanje upnikov; alienatio in fraudem creditorum
68. Beneficium inventarii
a. V čem je problem dediča in zakaj pride do te pravne dobrote?
b. Kako odgovarja dedič za zapustnikove dolgove?
c. Za katere obveznosti odgovarja? Za vse
d. Kaj spremeni ta pravna dobrota? Omeji se odgovornost
69. Poroštvo
a. Kako se ustanavlja
b. Kaj je konstitut? Kaj je bistvo konstituta (knjiga str. 301)
70. Brevi manu traditio
a. Kakšno pravilo velja? Nihče ne more spremenit temelja posesti
b. Kateri od 2 elementov se pridobi?
c. Kje se pridobi samo posestna volja? Posesorični konstitut
71. Delacijski razlogi
72. Kaj ima prednost v rimskem pravu? Oporočno ali intestatno dedovanje?
73. Kako prenehajo obveznoti?
74. Kaj je navidezna izpolnitev?
a. Kje v resnici srečamo navidezno izpolnitev?
b. S čem navidezno izpolnimo stipulacijo? Z akceptilacijo
c. Kako se to zgodi?
d. Kako izgleda obličnost pri stipulaciji?
Kdo je pravno sposoben? od cesa je odvisna pravna in od cesa je odvisna poslovna sposobnost?
Pravna sposobnost
a. Definicija: Je sposobnost biti subjekt pravic in dolžnosti
b. Kdo je pravno sposoben? PRAVNE in FIZIČNE OSEBE
c. Od česa je odvisna? Od 3 STATUSA:
-status LIBERTATIS (svobodni : sužnji)
-status CIVITATIS (rimski državljani : tujci)
-status FAMILIAE (svojepravni : tujepravni)
Poslovna sposobnost
a. Definicija: Je sposobnost ustvariti ustrezno voljo za ustanovitev PP.
b. Od česa je odvisna? Omejena je glede na (4)=starost, spol, duševna bolezen, zapravljivost
c. Kdo ni poslovno sposoben?
d. Preklic: individualni pravni akt s katerim se nekomu odvzame poslovna sposobnost. To opravi pretor.
Kaj je zastavna pravica? vrste?
Kaj je pogoj? Vrste? Kaj je pogoj glede na pravni posel? Kako vpliva pogoj na terjatev?

Kaj je to posest? Kaksni pravni ucinki se navezujejo na posest? Kdo so bili posestniki? Kaj se zgodi, ce ni
volje? Posledice posesti?
Pobotanje (in tujka)? Stranke (latinsko in slovensko) Kdo je upnik in kdo dolznik? kaksna mora biti terjatev?
kaj pomeni "enakovredna" (razloži!)
Kaj je predmet pobotanja? IZJEME od medsebojnih terjatev!
Transmisija, kaj pomeni podedovanje dednega pripada?
Kaj je delatio?
Tradicija (slovensko=izročitev)!
Pogoji za prenos lastninske pravice, kaksen način prenosa lastninske pravice?,
Načelo izvedenega pranosa, kaksen pravni posel je tradicija?
Cesija, stranke (slovensko in latinsko)
Kako pride do odstopa?
Kaj je posledica cesije?
Kako nastane stipulacija (stranke), nacelo, primer
Poravnava (tujka), kaj stranki sorazmerno dolocita?, primer, kaksna je posledica poravnave?, kaksna
obveznost nastane, tozba
Kolacija.
Kaj je nalog?
Kaj je lastninska pravica, vrste, kaj vsebuje, tozbe, kaj se zahteva z rei vindicatio? posestniki? kdo je pasivno
legitimiran? Kdo je fiktivni poestnik?
Komodat, kaj je?
Stranki, kateri kontrakt?K
aj postane komodatar?
Kako mora ravnati? Ali lahko drugace odgovarja – da, če je komodat v interesu obeh strank, komodatar
odgovarja za skrbnost kot v lastnih zadevah.
Beneficium abstinendi, katere so bile se(3)?
Iusta causa traditionis
Premoženjska izvržba pride v poštev takrat kadar dolžnik ne plača dolga tudi po tožbi ne.. Odgovarja vsem
svojim upnikom z vsem svojim premoženjem.
Izjeme: Včasih če sta dolžnik in upnik v tesnem osebnem odnosu potem je dolžnik obsojen na tolko kolikor
zmore (beneficium competentiae – pravna dobrota življenjskega minimuma).
Ali še poznamo kako drugo izvršbo – osebno - upnik je lahko dolžnika prodal ali ubil.
Stvarno jamstvo pa je pravzaprav jamstvo v stvari, kar pa je zastavna pravica

1.Shranjevalna pogodba:
Stranke po slovensko:
Kakšna stvar je lahko predmet hrambe?
Koliko časa mora hranit?
Kakšen smisel ima rok pri shranjevalni pogodbi?
Ali depozitar odgovarja za vsako krivdo?*
Po katerem načelu odgovarja za veliko malomarnost?
Kako velja?
Kakšna je hramba, odplačna ali neodplačna?

Depositum irregulare?
Razlika depositum irregulare od posojilne pogodbe?
Katere so stvarne pravice? Naštej.
Lastnosti stvarnih pravic?*
Zastavna pravica.
Čemu obstaja?
Kako imenujemo tako pravico?
Lahko sama obstaja?
Katere vrste zastavne pravice poznamo?
Kaj pomeni pignus, hipoteka?
Lex commissoria?
Antichresis tacita (tiha antihreza)?
Od koga lahko zastavni upnik terja?
Kaj lahko naredi dobroverni kupec, ki je kupil obremenjeno stvar?
Vstopna pravica?
Kakšne morajo biti terjatve, da jo lahko uveljavljamo v pobot?
Kdo lahko uveljavlja tujo terjatev (izjema od medsebojnosti)? Kaj smejo uveljavljat v pobot?
Poslovodstvo brez naročila?
Kako skrbno mora ravnat poslovodja?
Izjeme?*
Služnosti?
a.Razlika med užitkom in rabo?
Substitucija?
Cesija
Če bi izpolnil cedentu potem, ko je cesija že opravljena?
Posledice cesije?
Rok,pogoj?
Fikcija? Pravna domneva?
Actio Pauliana? Vse o njej!
Lex Anastasiana!
razlika med kontrakti in kvazi kontrakti' Kaj so?
Kaj je obligacija in iz česa nastane?
Kolikšna je toleranca pri izpodbijanju zaradi nadpolovičnega prikrajšanja? Ali vrne stvar v zameno za
kupnino ali doplača do resnične vrednosti stvari.

